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 ملخص البحث
اشد عثمان ليفة الر تكوينها اخلبجلنة مجع املصحف الشريف اليت أمر  جهود يسعى هذا البحث إللقاء الضوء على       

لقرآن ؤدي إىل ضياع ات بينهم وع فنتبن عفان رضي اهلل عنه ملا رأى اختالفًا بني الُقراء يف قراءة القرآن وخشي من وق
 عليمات اخلليفةته وفقة جكمل و أالقرآن، حيث اختار أربعة من الشخصيات األكفاء ليقوموا هبذه املهمة، فأدوها على 

ملصاحف واه من اما س ووفق وجهات نظرهم وخربهتم حىت أخرجوا املصحف العثماين الذي ارتضته األمة، وتركت
ن دقة ه موما اتسمت ب والنسخ،  اجلمعبيان اآللية أو املنهجية اليت سارت عليها اللجنة يفويهدف البحث إىل  املتناثرة، 

لبحث اوقد استخدم  ،انالص وإتقة وإخفزًا ومشجًعا هلذه األجيال لتمارس أعماهلا بأمانة ودقوإتقان ومهارة، مما يعد حا
لباحث على اليت أوردها ا ية عملهمآل  زا علىاملنهج التارخيي والوصفي التحليلي مدعما ذلك كله باألدلة املختلفة، ومرك  

جنة أن عمل هذه اللالمية، و اإلس هيئة عناصر خمتلفة، وخلص البحث إىل أن هذا العمل ميثل قيمة تارخيية كبرية لألمة
 .  ميثل دقة كبرية، ونظاًما رائًدا يف جمال العمل اجلماعي املتعلق باألمور الشرعية

 

 .ع القرآنمج -عثماينالصحف امل -جلنة علمية كلمات مفتاحية:
  

 :تقديم
ن لقرآال احلمد هلل رب العاملني، احلمد هلل الذي أنز  

ة داي، هعلى قلب النيب حممد صلى اهلل عليه الكرمي 
لى عالم لسللعاملني، ونرباًسا لناس أمجعني، والصالة وا

ية داالنيب األمي األمني، الذي أرسله ربه رمحة وه
 للعاملني، وشاهًدا على األولني واآلخرين.

وبعد .. فقد تواتر نزول القرآن الكرمي على رسول اهلل  
خالل أكثر من عقدين من صلى اهلل عليه وسلم خالل 

ماًل على القصص واألحكام،ومبيًنا للحالل الزمان، مشت
واحلرام، فبلَّغه الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل أمته، 
وقرأه عليهم، فاستمعوا له وأنصتوا، وبأحكامه التزموا، 
ولتشريعاته طبقوا، ومنهم من حفظه ووعاه يف ذاكرته، 
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ومنهم من كتب بعض سوره وآياته ليعاود قراءته 
ه صحائف ورقاع، على مر ومذاكرته؛ فاجتمعت من

 البالد واألصقاع.
ول رسحىت مرت السنوات تتلوها السنوات، وقُِبَض ال
لت واصلى اهلل عليه وسلم وحلق بالرفيق األعلى، وت
 ، ثريٌ كاحلروب والفتوحات فمات من حفظة القرآن نفٌر  
ات لغوجٌم غفري، واختلط العرب بغريهم من أصحاب ال

 لىعيق رضي اهلل عنه األخرى واللهجات، فخشي الصد
ب تاكالقرآن من الضياع يف الصدور، فقام جبمعه يف  

، دٌ مسطور، فكان هذا منه رضي اهلل عنه سبٌق حممو 
 .وجهد مشكور

 اهلل ضيمث جاء عهُد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان ر 
لى عاته آيعنه، فوجد تعدًدا للمصاحف، وتناثرًا لسوره و 

احلُفَّاِظ؛ اِء و لُقرَّ ا  القراءة بنياجللود والرقاع،  واختالفًا  يف
م لقياا فهدى اهلل تعاىل تفكريه وأرشد عقله وقلبه إىل

جبمع القرآن ونسخه يف مصحف واحٍد جامٍع لكل 
  صار،ماملصاحف، موحٌد يف اللغة والرسم، لبثه يف األ

اس لنوالتخلص مما عداه من املصاحف، ليتسىن مجَع ا
 .ايهفحدة ال اختالف على كتاب اهلل تعاىل بصورة وا

ب ء، انتدنَّالبوملا شاور الصحابة األج الء، واختذ قراره ا
اىل  تعهللهلذه املهمة شبابًا أكفاء، وعلى مجِع كتاب ا

 ة،ونسخِه أمناء، فتشكلت هذه اللجنة هلذه املهم
، نهمسرتشدًة بتوجيهات اخلليفة عثمان رضي اهلل ع

لمصحف اومنفذة لتعليماته، حىت أخرجت لألمة" 
اهلل  فظا حب" اجلامع للقرآن، الذي سيظل حمفوظً العثماني

 تعاىل على مر الزمان.

اْبُن ِشَهاٍب، البخاري بسنده عن  هأخرجيؤيد هذا ما 
ثَُه: َأنَّ ُحَذيْ َفَة ْبَن الَيَماِن، َقِدَم  َأنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك، َحدَّ

الشَّْأِم يف فَ ْتِح أَْرِميِنَيَة، َعَلى ُعْثَماَن وََكاَن يُ َغازِي َأْهَل 
َوأَْذَربِيَجاَن َمَع أَْهِل الِعرَاِق، فَأَفْ زََع ُحَذيْ َفَة اْخِتالَفُ ُهْم يف 
ْؤِمِننَي، أَْدرِْك 

ُ
الِقرَاَءِة، فَ َقاَل ُحَذيْ َفُة لُِعْثَماَن: يَا أَِمرَي امل

ْخِتاَلَف اليَ ُهوِد َهِذِه األُمََّة، قَ ْبَل َأْن خَيَْتِلُفوا يف الِكَتاِب ا
َنا »َوالنََّصاَرى، فََأْرَسَل ُعْثَماُن ِإىَل َحْفَصَة:  َأْن أَْرِسِلي ِإلَي ْ

َصاِحِف، مُثَّ نَ ُردَُّها إِلَْيكِ 
َ
، «بِالصُُّحِف نَ ْنَسُخَها يف امل

فََأْرَسَلْت هِبَا َحْفَصُة ِإىَل ُعْثَماَن، فََأَمَر َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت، 
ِه ْبَن الزُّبَ رْيِ، َوَسِعيَد ْبَن الَعاِص، َوَعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َوَعْبَد اللَّ 

َصاِحِف"، َوقَاَل 
َ
احلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم فَ َنَسُخوَها يف امل

ِإَذا اْختَ َلْفُتْم أَنْ ُتْم َوَزْيُد »ُعْثَماُن لِلرَّْهِط الُقَرِشي نَي الثَّالَثَِة: 
َا ْبُن ثَاِبٍت يف َشْيٍء ِمَن الُقرْ  آِن فَاْكُتُبوُه بِِلَساِن قُ َرْيٍش، فَِإَّنَّ

فَ َفَعُلوا َحىتَّ ِإَذا َنَسُخوا الصُُّحَف يف « نَ َزَل بِِلَساِِنِمْ 
َصاِحِف، َردَّ ُعْثَماُن الصُُّحَف ِإىَل َحْفَصَة، َوأَْرَسَل ِإىَل 

َ
امل

َن الُقْرآِن ُكل  أُُفٍق ِبُْصَحٍف ممَّا َنَسُخوا، َوأََمَر ِبَا ِسَواُه مِ 
.)البخاري، يف ُكل  َصِحيَفٍة أَْو ُمْصَحٍف، َأْن ُُيَْرقَ 

 (.4987،6/183ه: 1،1422ط
وعلى الرغم من أن مثت خالف وقع يف عدد أعضاء 
اللجنة املباركة فبعضهم يرى أِنا مخسة وبعضهم يرى أِنا 
إثنا عشر شخًصأ، إال أن الذي  تؤيده رواية البخاري، 

ن وكتاب السري والتواريخ و ماء واملؤرخالعلواتفق عليه 
وغريهم أن  اللجنة اليت أمر سيدنا عثمان رضي اهلل عنه 

بتشكيلها جلمع القرآن الكرمي وكتابته كانت أربعة  
َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت، َوَعْبَد اللَِّه ْبَن الزُّبَ رْيِ، أشخاص: هم: 

اِرِث ْبِن ِهَشاٍم َوَسِعيَد ْبَن الَعاِص، َوَعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن احلَ 



Shafei / Journal of Social Science and Humanities, 2(4) 2019, Pages: 10-23 

 

12 

 

 أبو عمرو )الداين، رضي اهلل عنهم وأرضاهم مجيًعا
 عبد القيوم عبد الغفور ، السندي،14: 2ه،1407

 .(37د.ط، د.ت:
وافع ول دناوال يتسع املقام يف هذا البحث املوجز ألن أت

ات شاور ملامجع القرآن الكرمي يف عهد سيدنا عثمان، وال 
 عضاءأ ، وال الكالم عناليت دارت بشأنه بني الصحابة

ىل  اج إتاللجنة وأسباب اختيارهم ومواصفاهتم، فهذا  ُي
صفحات كثرية، ولكن أقتصر هنا على اآللية أو 

 .كةاملنهجية اليت سارت عليها تلك اللجنة املبار 
يقة، على منهجية دقوسارت باشرت اللجنة عملها فقد 

 اهلل ضيوآلية منضبطة رسم مالحمها هلم سيدنا عثمان ر 
درة قمن خالل توجيهاته القيمة، باإلضافة إىل  عنه

اللجنة رئيًسا وأعضاء على بذل جهود متنوعة، 
 واجتهادات علمية مكنتهم من أداء عملهم.

ر ناصوهذا بيان آللية عمل اللجنة أجمله في الع
 اآلتية: 

ه عن اعتماد مصحف السيدة حفصة رضي اهلل" أوال: 
ا اهلل عنه مصحف  المنسوخ في عهد الصديق رضي 

 ".أساسي ا للنسخ منه
ي  اعتمد سيدنا عثمان رضي اهلل عنه املصحف الذ 

ن مكان حمفوظا عند السيدة حفصة رضي اهلل كمصدر 
ه مصادر النسخ، وهذا املصحف أو  الصحف  ما مجع

ديق لصزيد بن ثابت رضي اهلل عنه  يف عهد أيب بكر ا
   .(47د.ط،  علي بن سليمان )العبيد، رضي اهلل عنه

يف حديث تقدم ذكره يؤيد هذا ما 
َأْن أَْرِسِلي »فََأْرَسَل ُعْثَماُن ِإىَل َحْفَصَة: ....البخاري:"

َصاِحِف، مُثَّ نَ ُردَُّها إِلَْيكِ 
َ
َنا بِالصُُّحِف نَ ْنَسُخَها يف امل « إِلَي ْ

ِبٍت، فََأْرَسَلْت هِبَا َحْفَصُة ِإىَل ُعْثَماَن، فََأَمَر َزْيَد ْبَن ثَا
َوَعْبَد اللَِّه ْبَن الزُّبَ رْيِ، َوَسِعيَد ْبَن الَعاِص، َوَعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن 

َصاِحِف".
َ
 احلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم فَ َنَسُخوَها يف امل

ا مر وهذا الصنيع يدل على تكامل اجلهود وعدم إهدا
ا مق سبق منها، وضرورة بناء الالحق على عمل الساب

أبو  يدناسم بىن عليه؛ فال شك أن ما قادام صاحلًا ألن يُ 
ه قتبكر رضي اهلل عنه بفعله من اجلمع األول له د

ما سيوقيمته، وصحته وسالمته، وقبوله واعتماده، ال
ضي ر  واجلامع يف احلالتني شخص واحد وهو سيدنا زيد
يب أف اهلل عنه  وليس من املعقول أن يعتمد غري مصح

كما كان   بكر أو مصحف حفصة رضي اهلل عنهما
 يسمى.

 صحفبم وهنا ينبغي التنبه إلى  ثالثة أمور تتعلق
 كما يسميها البعض:   –السيدة حفصة أو صحفها 

ه، عن هللا: أنه يبدو أن سيدنا عثمان رضي األمر األول
صحف ملاواللجنة املكلفة باجلمع والنسخ قد استعاروا 

من السيدة حفصة أكثر من مرة، مرة أوىل عامة 
 يفا حًفا أساسًيا للجمع وهذه مصرح هبالعتماده مص

 ماحديث حذيفة الذي يف البخاري، ومرة ثانية حين
ه بو عرض عارض لعمل اللجنة واستشكل عليهم أمر فطل

 بت.تثليعقدوا مقارنة، أو إن شئت فقل للمراجعة وال
يؤيد هذه الثانية ما أخرجه املستغفري قال: فلما فرغنا 

ِمَن اْلُمْؤِمِننَي  ية عرضته عرضة فلم أجد فيه هذه اآل
ُهْم َمْن َقَضى ََنَْبُه  رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمن ْ

ُهْم َمْن يَ ْنَتِظرُ  ُلوا تَ ْبِدياًل  َوِمن ْ القرآن، )ا َوَما َبدَّ
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قال: فاستعرضت املهاجرين أسأهلم (. 23األحزاب:
عنها فلم أجدها عند أحد منهم مث استعرضت األنصار 
أسأهلم فلم أجدها عند أحد منهم حىت وجدهتا عند 
خزمية بن ثابت فكتبتها مث عرضت عرضة أخرى فلم 

َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أجد فيه هاتني اآليتني 
إىل آخر السورة قال:  (128التوبة:القرآن، ) أَنْ ُفِسُكمْ 

فاستعرضت املهاجرين فلم أجدها مع أحد منهم مث 
استعرضت األنصار أسأهلم عنها فلم أجد مع أحد 
منهم حىت وجدهتا مع رجل آخر يدعى خزمية أيًضا 
فأثبته يف آخر براءة، ولو متت ثالث آيات جلعلتها سورة 
على حدة، مث عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيها شيًئا 

عثمان إىل حفصة يسأهلا أن تعطيه الصحيفة  فأرسل
وحلف هلا لريدِنا إليها قال: فأعطته فعرض املصحف 
عليها فلم خيتلف يف شيء فردها إليها فطابت نفسه 

 ) املستغفري، وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف على ذلك
   .(1/153م:  2008 و العباس جعفر،بأ

: عدم حرق مصحف السيدة حفصة، األمر الثاني
حيث رده سيدنا عثمان رضي اهلل عنه إليها بعدما 

يف تقديري  –فرغت اللجنة من مهمتها، ومرد ذلك
: أنه رضي اهلل عنه قد وعدها برد أولهمالسببني:

َنا بِالصُُّحِف »املصحف إليه حني قال َأْن أَْرِسِلي إِلَي ْ
َصاِحِف، مُثَّ نَ ُردَُّها إِلَْيكِ 

َ
ر وال يتصو «.  نَ ْنَسُخَها يف امل

بذي النورين، وأحد العشرة املبشرين باجلنة، وخليفة 
املسلمني أن ينكث وعده مع أم املؤمنني رضي اهلل 
عنها، فيتلف  هذا املصحف أو ُيرقه،  ومن هنا فقد 

أعاد هلا املصحف فبقي عندها حىت وفاهتا رضي اهلل 
  .عنها، مث بعد وفاهتا أحرقها مروان بن احلكم

حف اليت كانت عند السيدة أن تلك الصوثانيهما:  
حفصة  كانت هي نفسها اليت كتب منها عثمان، 
ولكنه رتب السور واآليات،  يؤيد هذا ما ذكره ابن كثري 

رضى اهلل عنها، فلمَّا -قائال : "... كانت عند حفصة 
مجعها عثمان رضى اهلل عنه يف املصحف ردََّها إليها، ومل 

ِنا هي بعينها ُيرقها ىف مجلة ما حرقه مما سواها؛ أل
الذي كتبه، واَّنا رت ََّبه، مث أنه كان قد عاهدها على أن 
يردها إليها، فما زالت عندها حىت ماتت؛ مث أخذها 
مروان بن احلكم فحرقها، وتأوَّل ىف ذلك ما تأوَّل 

م: 1416أبو الفداء إمساعيل،) ابن كثري، عثمان"
85). 

ة جنلل: مطابقة املصحف الذي مجعته ااألمر الثالث 
 رضي صةاملباركة)اللجنة العثمانية( ِبصحف السيدة حف

اهلل عنها، مطابقة أدت إىل القطع بصحتهما 
 وتطابقهما" .

يقول بعض املعاصرين: " إنَّ الصحف اليت كانت عند  
حفصة جعلت إماًما يف هذا اجلمع األخري.... وبعد 
اجلمع الذي قام به زيد بأمر عثمان، وعاونه املؤمنون 

رضي اهلل -ون قد روجع على مصحف حفصة احلافظ
عنها، وكانت هي املقياس لصحته، فباملقابلة بينهما بعد 
اجلمع تبينت صحتهما بصفٍة قاطعٍة ال ريب فيها، 
فكانت هذه اإلمامة، حىت ظنَّ أنه نسخ منها"، ويقول 

لقد أحضر النسخة احملفوظة عند أم يف موضع آخر: " 
الذي ُيتكم إليه فيما هو املؤمنني حفصة؛ لتكون اإلمام 



Shafei / Journal of Social Science and Humanities, 2(4) 2019, Pages: 10-23 

 

14 

 

-29: د.ط ، د.ت حممد،  )أبو زهرة،  مقدَّم عليه"
30). 

ثرة تناف م:" اعتماد ما بيد الصحابة من صحائثاني ا 
ة من رقاع وجلود وأكتاف... إلخ مصادر ثانوي

ها احبصللنسخ منها والرجوع إليها، مع التأكد من 
 لم".وس أنه سمع ما فيها  من النبي صلى اهلل عليه

ن م طلب سيدنا عثمان من الناس اإلتيان ِبا لديهم
صحف ورقاع مشتملة على شيء من القرآن، لتكون 
  مصادر للجمع والنسخ، تنضم إىل املصدر األصلي

 مصحف السيدة حفصة رضي اهلل عنها.وهو 
ِب ْصعَ مُ  يويد هذا ما أخرجه ابن أيب داود بسنده َعنْ 

 َوُمَعاٍذ، َعْبِد اللَّهِ  وَ ُأيَبي  َءةَ ُعْثَماُن ِقرَاْبِن َسْعٍد قَاَل: مسََِع 
َا َس مخَْ ُكْم ُمْنُذ نَِبيُّ  ِبضَ قُ  َفَخَطَب النَّاَس مُثَّ قَاَل: " ِإَّنَّ
َمْن  َزْمُت َعَلىآِن، عَ ُقرْ الْ  َعْشرََة َسَنًة، َوَقِد اْختَ َلْفُتْم يف 
َعُه  هللُ الَِّه َصلَّى ِل الو َرسُ  نْ مِ ِعْنَدُه َشْيٌء ِمَن اْلُقْرآِن مسَِ

اللَّْوِح،  يَْأتِيِه بِ لرَُّجلُ اَل َجعَ َعَلْيِه َوَسلََّم َلَما أَتَاين بِِه فَ 
اَل: ِبَشْيٍء قَ  هُ اَفَمْن أَتَ  َواْلَكِتِف َواْلُعُسِب ِفيِه اْلِكَتاُب،
ْعَت ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّ  ابن ) ِه َوَسلَّمَ َعَليْ  هللُ اى أَْنَت مسَِ

 -ه 1423: 1طعبد اهلل بن سليمان،  داود،أيب 
  .(101:م2002

أنَّ عثمان دعا إىل  ه(571وما ذكره ابن عساكر)ت 
هذه املعاونة فقال: إن عثمان خطب يومئذ يف الناس، 
وعزم على كل رجل عنده شيء من كتاب اهلل ملا جاء 
به، يقول ابن عساكر: فكان الرجل جيئ بالورقة واألدمي 

 مجع من ذلك كثرة، مث دعاهم رجاًل فيه القرآن، حىت
صلى اهلل عليه -رجاًل، فناشدهم: أمسعت رسول اهلل 

وهو أماله عليك، وهكذا كان يتثبت يف الرواية،   -وسلم
كما كان التثبت من زيد ومن معه، والذي كتب 

رضي -املصحف األول الذي أودع أمَّ املؤمنني حفصة 
علي  عساكر، )ابناهلل عنها وعن أبيها فاروق اإلسالم

  .(29/243:م 1995 -ه   1415 بن احلسني،
يتجلى فيها  -كما ورد يف احلديث  –وهذا الصنيع  

ا  َنوهو  ملمحان: األول:أن الرقاع  واأللواح واألكتاف
و أسلم و ه كان اكثرها مكتوبا حبضرة النيب صلى اهلل علي

ا وِنمنسوخا مما كتب حبضرته حيث كان الصحابة يكتب
ًضا، ك أيرب للحفظ والقراءة،  وُيتفظون هبا لذلك، أو للت

نا يدة الصحة فيها عالية، والثاين: أن سفكانت درج
ا بهعثمان مل يك يكتف هبا جمردة بل كان يسأل صاح

 م.وسل يهويستوثق منه أنه مسعها من النيب صلى اهلل عل
ه في : ويف هذا زيادة تأكيد واستيثاق، كما أنقلت

ا إعالء لشأن الصحابة رضوان اهلل عليهم، وبيان
 كانوا يتحرونملصداقيتهم، ونصحهم لدينهم، حيث  

 يهالصحة فيما يكتبون عن رسول اهلل صلى اهلل عل
 وسلم، السيما من كان يقرأ ويكتب منهم. 

ء عضاأ" توزيع سيدنا عثمان األدوار على ثالثا: 
 من ليهاللجنة طبق ا لكفاءة كل عضو  فيما يسند إ
ود ألجمهمة، فاألجود في الكتابة) زيد( يكتب، وا

 سعيد( يملي".في الفصاحة واإلمالء) 
حدد سيدنا عثمان رضي اهلل عنه اإلمالء والكتابة  

باعتبارمها أهم مهمتني وإسناد كل مهمة  للرجل 
املناسب، فاململي هو سيدنا سعيد بن العاص، لكونه 
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أفصح ، والكاتب هو سيدنا زيد بن ثابت لكونه 
 أكتب.

 سِ النَّا يُّ : أَ يؤيد ذلك  ما جاء يف احلديث: " مُثَّ قَالَ 
 سِ اَأيُّ النَّ  :مُثَّ قَالَ  أَْفَصُح؟ قَاُلوا: َسِعيُد ْبُن اْلَعاِص،

ْلُيْمِل ْب  َزْيٌد وَ ْلَيْكتُ : ف َ الَ َأْكَتُب؟ قَاُلوا: َزْيُد ْبُن ثَاِبٍت قَ 
: 1ط ن،عبد اهلل بن سليما )ابن أيب داود، َسِعيٌد"

 .(101:م2002 -ه 1423
 هلل: هذا من حسن سياسة سيدنا عثمان رضي اقلت

وتوزيع  عنه، وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب،
من  بدال، فاملهام بدقة، فالكتابة فن، واإلمالء فن آخر

غ تشتت الذهن بني عملني، يكون من األفضل تفري
 هذاو ذهن أحد الصاحبني للكتابة واآلخر لإلمالء، 

 ُتْب َوْلُيْمِللِ فَ ْلَيكْ يؤيده قول اهلل تعاىل يف آية الدين 
 . (282:البقرةالقرآن، ) لَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ ا
ضء أع " عند االختالف في كتابة شيء بينرابع أ: 

قوته ا لظر  ناللجنة ورئيسها تعتمد لغة قريش ولسانها، 
ا نظر  و وسيادته على سائر  لغات العرب وألسنتها، 

 لنزول القرآن به".
 الَ قَ يؤيد هذا ما جاء يف حديث البخاري املتقدم: وَ 

ْم أَنْ ُتْم َوَزْيُد ا اْختَ َلْفتُ ِإذَ : »ثَةِ ُعْثَماُن لِلرَّْهِط الُقَرِشي نَي الثَّالَ 
َا َساِن قُ َريْ وُه بِلِ ُتبُ كْ ْبُن ثَاِبٍت يف َشْيٍء ِمَن الُقْرآِن فَا  ٍش، فَِإَّنَّ

 فَ َفَعُلوا. « نَ َزَل بِِلَساِِنِمْ 
وهذا التوجيه  يعد أهم عنصر يف منهج عمل اللجنة،  

حيث نص احلديث على أن القرآن نزل بلغة قريش، 
وهلذا السبب ينبغي أن تكون  هي اللغة املعتمدة 
للكتابة، ولكن توقف العلماء أمامه كثريًا لبيان مقصوده، 

أو لإلجابة عن سؤالني:أوهلما ما معىن أن القرآن نزل 
 هما: ملاذا يكتب  بلساِنا  ولغتها دونبلغة قريش، وثاني

 غريها من اللغات؟.
  قوااًل أا أما عن إجابة السؤال األول فإن  للعلماء فيه

ا دارهمن كثرية ال يتسع املقام لسردها وحتليلها،  ولك
 عظمهأن املقصود أن م أولهماعلى أمرين مشهورين: 

 اطعةق نزل بلسان قريش وليس كله، حيث مل  تقم داللة
ىل عاتنزوله كله بلغة قريش، ووجه ذلك أن اهلل  على

ومل يقل:  ، قُ ْرآنًا َعَربِيًّايقول يف أكثر من موضع 
احداً،  و والً قرشًيا، واسم العرب يتناول مجيع القبائل تنا

وله قون ن يك: أنه ُيتمل أوالثاني، يعىن: حجازها ومينها
لغة بقرأ ين "نزل بلسان قريش" اي ابتداء نزوله مث أبيح أ

: ه1416: 1ط أبو الفداء إمساعيل، )ابن كثري،غريهم
د.ط: أبو الفضل أمحد،  ، ابن حجر، 135

 .(9/9:ه1379
 عاىلت وهلذا فسر ابن عباس رضي اهلل عنهما قول اهلل

بِِلساٍن َعَريبٍ ُمبني  ،ن  أنه بلسا (195الشعراء:)القرآن
 مري،ا)الس قريش، قال: "ولو كان غري عريب ما فهموه"

  .(19:م 1946 -ه   1365: 1ط
غة يل لفضوأما إجابة السؤال الثاين فإن املقصود منه ت

 اهلل ضيقريش على ما عداها مما هو حمل اتفاق، ألنه ر 
جنة للا عنه حمال أن ُييل سيدنا عثمان رضي اهلل عنه 

 لحمعلى شيء خمتلف فيه، ولغة قريش حمل اتفاق ال 
 خذت من اللغات حماسنهااختالف، كما أِنا قد أ

 فلهذا تقدم على غريها.
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م ه(: "فمعىن هذا إذا اختلفت542قال ابن عطية)ت
ن مفيما روي، وإال فمحال أن ُييلهم على اختالف 

ت للغاال قبلهم، ألنه وضع قرآن فكتبوا يف القرآن من ك
 أنبالسبع، مرة من هذه، ومرة من هذه، وذلك مقيد 

 قرىءو  ى اهلل عليه وسلماجلميع مما روي عن النيب صل
 ك ماتر و عليه، واستمر الناس على هذا املصحف املتخري 
لحة صملخرج عنه مما كان كتب سًدا للذريعة وتغليًبا 

 ضير األلفة وهي املصاحف اليت أمر عثمان بن عفان 
د عبد حمم بوأ )ابن عطية،اهلل عنه أن حُتَرَق أو خُتَرَق"

  .(1/148ه :1422 احلق،
سان بل يتلمس مربرات أخرى ألمرهم بالكتابةوميكن أن 

 و:حسبما ذكره بعض املعاصرين على هذا النح –قريش
 .اسنهاحمأن لغة قريش أخذت من اللغات  -أ  

  .(5/3206م: 1997 حممد متويل،) الشعراوي،
للغة النموذجية بالنسبة لسائر أِنا كانت ا -ب 

 للكاللهجات العربية، ويكون ذلك من قبيل إطالق ا
 يف ِبَعُهمْ َصاأَ  وإرادة البعض، مثل قوله تعاىل: )جَيَْعُلونَ 

) راف أصابعهمواملراد: أط (19البقرة:،القرآن)َآَذاِِنِْم( 
 .(123ه: 1415 عبد القيوم عبد الغفور،السندي،

ما : وال شك أن لغة قريش، أو لسان قريش حسبقلت
ٍن ساشاع من التعبريين، متثل أقوى لغة، أو أقوى ل

، هاحتدث به العرب، فقريش هي أشرف القبائل وأعال
كل لة وأقواها، وهي قاطنة البيت املعمور، واملتلقي

د ن بالم اللغات واللهجات، واملستقبلة للقاصي والداين
ة اللغو  ، وفيها أسواق الشعرالعرب وغريها، فيها احلج

 اجملنة، وذي اجملاز(.و واألدب )عكاظ، 

هي املؤثرة يف كل القبائل، لسانًا وهلجًة وأدبًا، دون أن 
تتأثر بغريها، وهي اليت نزل القرآن بأرضها ثالثة عشر 
عاًما، ومنها وفيها نشأ نيب اهلل ورسوله صلى اهلل عليه 

يل بأن تكون وسلم أفصح العرب وأبينهم، كل ذلك كف
للغتها الصدارة، وللساِنا الريادة، وهو ما  أمر به سيدنا 

 عثمان رضي اهلل عنه، وسارت عليه اللجنة املباركة.
ن ء م: هل وقع اختالف يف شيولكن يثور هنا سؤال 

 الكتابة أدى إىل ترجيح لغة قريش؟: 
 اللخبأن الذي عليه مجهورالعلماء من  ويجاب عنه 

بة كتا  يف املستفيضة أنه مل يقع  خالفالرواية الظاهرة 
 يفشيء  إال يف حرف واحد "التابوت",  الذي ورد 

هلل ال موضعني من كتاب اهلل تعاىل  أوهلما: يف  قو 
التَّابُوُت  يَْأتَِيُكمُ  ِه َأنْ ْلكِ َة مُ َوقَاَل هَلُْم نَِبي ُُّهْم ِإنَّ آيَ تعاىل

آُل وَ  آُل ُموَسى ا تَ َركَ ممَّ  ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َرب ُكْم َوبَِقيَّةٌ 
ْن ُكْنُتْم يًَة َلُكْم إِ َك آَل َذلِ  َهاُروَن حَتِْمُلُه اْلَماَلِئَكُة ِإنَّ يف 

نيهما يف  قوله [، وثا248اْلبَ َقرَة:القرآن، ] ُمْؤِمِننيَ 
 ِقِه اْلَيمُّ َيم  فَ ْليُ لْ يف الْ  يهِ ْقِذفِ َأِن اْقِذِفيِه يف التَّابُوِت فَاتعاىل 

ْيَك حَمَبًَّة ْلَقْيُت َعلَ ُه َوأَ  لَ وٌّ بِالسَّاِحِل يَْأُخْذُه َعُدوٌّ يل َوَعدُ 
حيث  (39القصص:، ) القرآن ِمِّن  َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِّن 

ثالثة ن اليو اختلف اإلمامان: زيد، وسعيد، فَ َقاَل  القرش
وقال "التابوت" بالتاء، جريًا على لغة قريش، 

ر فع األم؛ فر صارباهْلَاِء، جريًا على لغة األن"التابوه" زيد
، أبو لباقالين.)ا"وتِإىَل ُعْثَمان رضي اهلل عنه فَ َقاَل "التاب

بكر حممد بن الطيب، 
و ب،أ،املستغفري1/4520:م2001/ه 1:1422،

 (.1/251م:2008، 2،العباس جعفر، 
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إشراف سيدنا عثمان على عملهم  : "اخامس  
ا يدنسومتابعتهم له بشكل مباشر، مما يعتبر معه 

 عثمان الرئيس األعلى للجنة".
  ، فقد كان رضي اهلل عنه عنه يتفقد أعماهلم 

وا ( نازعت )أي اختلفوا أو يتعاهدهم دوًما،  فإذ تدارأو
 بناكما يف حديث   .يف شيء أخروه حىت يرجعوا إليه

كثري بن أفلح قال: "وكان عثمان أيب داود عن  
يب بن أ)ايتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا يف شيء أخروه"

 -ه 1423: 1عبد اهلل بن سليمان، داود،
  .(104:م2002

، كرميال : ويف هذالصنيع مزيد اهتمام بشأن القرآنقلت
ة واحلرص على جودة العمل وإتقانه يف هذه املهم

 أن ، إأليهااخلالفة وما فالعظيمة، وعلى الرغم من أعباء 
 ونذلك مل مينع سيدنا عثمان رضي اهلل عنه أن يك

 .هلا بعالرئيس األعلى للجنة، واملشرف عليها، واملتا
تم تأخيره ي )االختالف( :" ما يقع فيه التدارؤسادس ا 

للعرض على سيدنا عثمان رضي اهلل عنه، أو 
ا بالعرضة  لمطابقته على أحدث الصحابة عهد 

 األخيرة للقرآن".
ف ختالاع كان من منهج عمل اللجنة املباركة أنه إذا وق
يتم تأخريه  يف شيء، غري الكتابة بلسان َمن ِمن القبائل،

 لصإما للعرض على سيدنا عثمان رضي اهلل عنه ليف
ضة عر فيه، أو ملراجعته مع أحدث الصحابة عهًدا بال

 األخرية.

ابن أيب داود املتقدم  يؤيد األوىل:  ما جاء يف حديث
وََكاَن ُعْثَماُن يَ تَ َعاَهُدُهْم، َفَكانُوا ِإَذا َتَداَرُءوا يف  "...ذكره

 َشْيٍء َأخَُّروُه".
ويؤيد الثانية: ما جاء يف بعض روايات حديث كثري بن  

أفلح أن حممد بن سريين سأله  فذكر ذلك السبب،  
ففي احلديث"  وََكاَن ُعْثَماُن يَ تَ َعاَهُدُهْم، َفَكانُوا ِإَذا 
َتَداَرُءوا يف َشْيٍء َأخَُّروُه قَاَل حُمَمٌَّد: فَ ُقْلُت َلَكِثرٍي، وََكاَن 

ْكُتُب: َهْل َتْدُروَن: مِلَ َكانُوا يُ َؤخ ُرونَُه؟قَاَل:اَل ِفيِهْم ِفيَمْن يَ 
ُرونَ َها لِيَ ْنظُُروا  َا َكانُوا يُ َؤخ  قَاَل حُمَمٌَّد: َفظَنَ ْنُت ظَنًّا، ِإَّنَّ
 َأْحَدثَ ُهْم َعْهًدا بِاْلَعْرَضِة اآْلِخرَِة فَ َيْكُتُبونَ َها َعَلى قَ ْولِِه"

، 420م: 2008 أبو العباس جعفر، )املستغفري،
1/153). 
نسخ المصحف اإلمام وحفظه بدار سابع ا:  

لى  الخالفة، ونسخ عدد من المصاحف وإرسالها إ
ل ي كا فكبار األمصار اإلسالمية لتكون حجة ومرجع  

 مصر".
 رهكاملتقدم ذ  يؤيد هذا ما جاء يف حديث  البخاري 

ُحَف الصُّ  واحىتَّ ِإَذا َنَسخُ ...عن أنس رضي اهلل عنه:"
َصاِحِف، َردَّ ُعْثَماُن الصُُّحفَ يف 

َ
، َوأَْرَسَل ْفَصةَ حَ ىَل إِ  امل

 ."او ِإىَل ُكل  أُُفٍق ِبُْصَحٍف ممَّا َنَسخُ 
: الَ :"قَ املتقدم ذكره وما جاء يف حديث ابن أيب داود

ًدا رَأَْيُت َأحَ  ، َفَماارِ ْمصَ وََكَتَب َمَصاِحَف فَ َقسََّمَها يف اأْلَ 
 ِه ". َعاَب َذِلَك َعَليْ 

:  وهذا لب عمل اللجنة وخالصة جهدها الذي قلت 
رمى إليه سيدنا عثمان رضي اهلل عنه، وهو كتابة 
املصحف اإلمام، املصحف األم، املصحف العثماين، 



Shafei / Journal of Social Science and Humanities, 2(4) 2019, Pages: 10-23 

 

18 

 

املصحف املوحد، ليحفظ يف دار اخلالفة، ويكون هو 
دستور األمة، ومرجع الدولة اإلسالمية الذي ال نزاع 

من املصاحف لتوزع على كبار   فيها، ويُنسخ منه عدد
األمصار اإلسالمية آنذاك، بغض النظر عن اخلالف 
الواقع يف عدد ما نسخ من املصاحف مخسة أو ستة أو 
سبعة، وقد مت ذلك على يد نفس اللجنة املباركة، ونعم 
ما صنعوا، فبهذا وأدت الفتنة يف مهدها، وحفظ كتاب 

 اهلل تعاىل.
ى عل  عنه  املصاحفهذا ولقد "وزع عثمان رضي اهلل

 كل  وجه ُيقق املقصود، ويزيل اإلشكال فأرسل إىل
 مصر من األمصار اإلسالمية ِبصحف من املصاحف

: 1 نور الدين حممد، )عرت احلليب،اليت نسخت"
 .(176ص ،م1993 -ه   1414

 مام:"التخلص من كل ما سوى المصحف اإلثامن ا 
 يوما انتسخ منه، وذلك بحرق كل المصاحف الت

 عداه، وكذا الصحائف والرقاع".
املتقدم  يؤيد هذا ما ورد يف حديث البخاري

ْو  َصِحيَفٍة أَ  ُكل  يف آِن رْ ".....َوأََمَر ِبَا ِسَواُه ِمَن القُ ذكره
 .ُمْصَحٍف، َأْن ُُيَْرقَ 

بعد أن مت األمر لسيدنا عثمان وللجنة املباركة،  نعم؛ 
ومت نسخ املصحف اإلمام،  وبقية املصحف اليت أرسلت 
إىل األمصار، قام حبرق ما عدا ذلك من املصاحف 

رضي اهلل  والصحائف، ما عدا مصحف السيدة حفصة
"والسبب يف احراقها قطع جذور اختالف الناس يف عنه

شيًئا من القرآن على  القراءة؛ فقد يكون بعضهم كتب
غري وجه صحيح ملا نشأ فيهم من اخلالف الذى كان 

 -سببا يف قيام عثمان جبمع القرآن ومحل الناس عليه 
فباحراق تلك  الصحف توحدت قراءهتم على حرف 
واحد حسب ما يف مصحف عثمان،  وزالت جذور 

املكي، حممد  )الكردي اخلالف ومنابته"
نور  احلليب،، عرت136:م1946 -ه1365،طاهر

 .(177:م1993 -ه   1414: 1الدين حممد، 
متها مه من : "متابعة اللجنة عملها بعد الفراغاتاسع  

 باإلقراء والمراجعة لما ينسخ من مصاحف".
عد أن وزع ب-رضي اهلل عنه الحظ سيدنا عثمان 

 بة بالقراءة،إرداف الكتا -املصاحف على األمصار
ي من لتلقاج لالقرآن اليت حتتوهي العمدة بالنسبة لقراءة 

قرأ وي األفواه، فخصص لكل بلد قارئًا يرافق املصحف
د : زينحوبالقراءة املوافقة لرسم املصحف، على هذا ال

ن ببن ثابت يقرء مصحف أهل املدينة، وعبد اهلل 
اب السائب يقريء مصحف أهل مكة، واملغرية بن شه
ي لميقرئ مصحف  أهل الشام، وأبو عبد الرمحن الس  

يقرئ مصحف أهل الكوفة، وعامر بن عبد القيس 
، حممد عبد )الزرقاين يقرئ مصحف أهل البصرة

دين نور ال ، عرت احلليب،1/404 : د. ت3العظيم، 
 ، اجلرمي،176:م1993 -ه  1414 حممد، د. ط،
  .(166م: 2001-ه1422 إبراهيم حممد،

: ويف هذا دقة للعمل  وضبط له، حيث يشبه قلت
ذلك يف عصرنا ما ميكن أن نسميه" جلنة متابعة"، أو " 
جلنة إشراف" أو " جلنة صيانة"، فمتابعة نسخ 
املصاحف األخرى هو من الصيانة واإلشراف ، كما أن 
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اإلقراء هو تدريب على أحسن الطرق لقراءة املصحف 
 يشك شاك فيه. املنسوخ، حىت ال يرتاب مرتاب، أو 

 الثمرة المترتبة على عمل اللجنةعاشر ا:  
ها ملعالذي ال  شك فيه أن اللجنة املباركة قد أدت 

ة معلى الوجه األكمل، وحققت أهدافها،  وقدمت لأل
 ل،اإلسالمية أعظم خدمة تتعلق بكتاب اهلل عز وج

 :آليتا وميكن إبراز أهم مثرات عمل اللجنة على النحو
آن لقر :وحدت اللجنة مجيع املصاحف املتعددة لأوال  

ت الكرمي يف مصحف واحٍد موافًقا ألضبط الروايا
ه علي القرآنية وأصحها نسًبا إىل رسول اهلل صلى اهلل

 حريفلتوسلم، ويف ذلك صيانة لكتاب اهلل تعاىل  من ا
ا ا ََنُْن نَ زَّْلنَ ِإنَّ والتبديل، وفيه حتقيق لقول اهلل جل وعال 

 .(9احلجر:رآن، ) الق َر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفظُونَ الذ كْ 
ف اخلالة و الفرق: قضت عملية اجلمع العثماين على ثاني ا

أي  انتاكذ  إبني املسلمني يف وجوه قراءة القرآن الكرمي، 
  معالفرقة واخلالف أهم دوافع القيام بعملية اجل

ْعَتِصُموا حِبَْبِل َوا، ويف ذلك تنفيذ ألمر اهلل تعاىلالعثماين
يًعا َواَل تَ َفرَُّقوا  .(103آل عمران:، )القرآن اللَِّه مجَِ

ى مصحف احتاد األمة عل : أدى هذا العمل إىل ثالث ا
  ذلك يفواحد، بصورة ِنائية يوثق فيه ويعتمد عليه، و 

 درمرجعية ومستند لألمة يف املصدر األول من مصا
 والشك.التشريع، وقطع لباب النزاع 

على وجوه  -ألول مرة-: تعرف كثري من الصحابة رابع ا
ن وآيات متعددة منسوخة التالوة، ووجوه ثابتة م

 .األحرف السبعة

:  زوال  شبهة بدعة اجلمع من أذهان  بعض خامس ا
الذين عارضوا فيها بدايًة، أو استنكروا صنيع سيدنا 
عثمان رضي اهلل عنه يف حرق املصحف أو خرقه، كما 

قدم ذكره جبملة" َخرَّاق املصاحف" اليت نفاها عنه ت
 سيدنا علي رضي اهلل عنه.

 : التخلص من الصحف واملصاحف اليت ملسادس ا 
، عاىلت تكن هلا صفة رمسية ومجاعية، حفظًا لكتاب اهلل

  ع.وحفاظًا على كيان األمة من االختالف والتناز 
ها ؛واعتمادتوزيع املصاحف اجملمع عليها رمسًيا :سابع ا

 الدى األمة والتمسك بقراءهتا ورمسها وكتابته.
، 2د.ط، د.ت: عبد القيوم عبد الغفور)السندي،

 .(166م: 0012-ه1422اجلرمي،إبراهيم حممد، 
 ماو هذا.... وقد تلقت األمة هذا املصحف اإلمام، 

خذ األ انتسخ منه من مصاحف بالقبول، واإلمجاع على
ة، الميسهبا، وعدم خمالفتها، وعملت به مجيع الفرق اإل
ف صححيث مل يتطرق إليه مراء وال شك، وقد محل امل

يا ملزاا العثماين، أو حظي اجلمع العثماين بالعديد من
اليت جعلت له هذا القبول والرضى لدى األمة 

يا ملزاا اإلسالمية، وأختم البحث بإيراد طائفة من هذه
 اإلمجال على هذا النحو:على  جهة 

 مزايا الجمع العثماني:
ىل ؤه إقاحفل املصحف العثماين ِبيزات عد ة، أبرزها: ب
 ى:يومنا هذا، دون مساس برمسه،  وهذه مزايا أخر 

من  ى ما ثبت تواتره، وترك ما سواهاالقتصار عل - 1
 زيادات اآلحاد.
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ة خت تالوته، ومل تستقر يف العرضإمهال ما نس - 2
 األخرية.

 -واآليات على الوجه املعروف ترتيب السور - 3
لصديق، املرتبة اآليات دون خبالف صحف ا -اآلن

 السور.
ة، قة جتمع وجوه القراءات املختلفكتابته بطري  - 4

 واألحرف اليت نزل هبا القرآن.
عض ل ما ليس قرآنا، كالذي يكتبه بجتريده من ك - 5

انا يملعىن، أو ب الصحابة يف مصاحفهم اخلاصة، شرحا
، 2عدنان  زرزور،) لناسخ ومنسوخ، وغري ذلك

، محد، غامن قدوري 121م: 1998-ه1419
 .(64م:2003-ه1:1423
 هودجمن  : هذا جهد املقل، ومهما بذلناوختام ا أقول 

ل جلليا وقدمنا من دراسات وحبوث، فال نويف هذا العمل
 – انك  قدحقه، وال نستطيع أن َنيط بأسراره ومزاياه، ف

يف  دمت لكتاب اهلل جل وعالأعظم خدمة ق -وال يزال
 هبا ختعصر الراشدين، جنت األمة مثارها الطيبة، ورس
ز، لعزيا عقوهلا، وثبتت عقيدهتا، وأدركت مكانة كتاهبا

تَ ْنزِيٌل  ِمْن َخْلِفهِ   َواَل ْيهِ يَدَ  اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ الذي 
يدٍ  فظ حبفظ ، حُ (42فصلت:)القرآن،  ِمْن َحِكيٍم محَِ
ن مأيدي املخلصني من عباد اهلل  ىاهلل، وخدم عل

 عني،مجالصحابة والتابعني، رضي اهلل عنهم وأرضاهم أ
عنا نفوجعل أعماهلم يف ميزان حسناهتم يوم الدين، و 
ني بيهبم، وأورثنا حبهم، وحشرنا يف زمرهتم مع الن

 قا، يئك رفوالصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أول
 .إنه سبحانه وتعال نعم املوىل ونعم املعني

 الخاتمة: 
بعد أن انتهيت من هذا البحث أورد  في الخاتمة 

 أهم نتائجه على النحو اآلتي:

 اخلأنَّ كثرة الغزوات، وتتابع الفتوحات، وتد 
 س يفاللغات واللهجات قد نتج عنها اختالف النا

 بن ثمانمما أثار خوف سيدنا ع التلقي والقراءات، 
 يفمعه وتوحيد نسخه عفان على القرآن فقام جب

 عهد اخلليفة عثمان رضي اهلل عنه.
 رص د حأنَّ سيدنا عثمان رضي اهلل عنه وأرضاه، ق

على مجع القرآن وتوحيده يف مصحف، حىت 
 .تأتلف عليه قلوب  األمة، ويتوحد صفها

 عنه  هللاي ان رضأنَّ اللجنة  اليت انتدهبا سيدنا عثم
للجمع والنسخ، قد ضمت صفوة من أهل العلم 

، الصوالفهم، واألمانة واحلفظ، واإلتقان واإلخ
ة، نايوع واخلربة والدراية، فأدوا عملهم  بكل  جهد

 لتحقيق أحسن هدف وأمسى غاية.
 ا زايمقد ضمت ثالثة من قريش هلم  اجلمع أن جلنة

م وخصائص ميزهتم عن غريهم، فكان اختياره
ا يدنتوفيًقا من اهلل تعاىل،  وحسن فراسة من س

 عثمان رضي اهلل عنه.
  قد  مل،أن اللجنة قد اختذت مننهجا دقيقا يف الع

خضعت إلشراف سيدنا عثمان رضي اهلل عنه 
ته اداشخصًيا، وسارت وفق توجيهاته القيمة، وإرش
جة نتيالنرية، فكان عملها وجهدها شجرة مثمرة، و 

 مبهرة. 
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  َّة كثرية اركملبرات اليت أنتجتها جهود اللجنة االثم أن
 اصيومنرية، نعمت األمة هبا، وشهد بفضلها الق

 هللث اوالداين، وسيظل صداها يف األمة إىل أن ير 
 األرض ومن عليها.

 مراجع البحث:
 :القرآن الكريم 

 عث ألشابن أيب داود، عبد اهلل بن سليمان بن ا
 ،المصاحفه (، 316السجستاين األزدي)ت

 روقحتقيق حممد بن عبده)مصر، القاهرة، الفا
 م(.2002 -ه 1423: 1احلديثة، ط

  ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن
فتح الباري ه( ، 852علي بن حجر )ت 

بد ، ترقيم /حممد فؤاد عشرح صحيح البخاري
 الباقي، تصحيح وإخراج/حمب الدين اخلطيب

 (.ه1379)لبنان، بريوت، دا راملعرفة، د.ط: 
  ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن

اإلصابة ه(،852علي بن حممد بن أمحد)ت
بد ، حتقيق/ عادل أمحد عفي تمييز الصحابة

ار داملوجود وعلى حممد معوض)لبنان، بريوت، 
 ه(  .1:1415الكتب العلمية، ط

 ن ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب ب
المحرر ه(،542عبد الرمحن بن متام )ت

 /، حتقيقالوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 وت،عبد السالم عبد الشايف حممد)لبنان، بري 

 ه(..1422دار الكتب العلمية،  ط:

  شي ابن كثري، إمساعيل بن عمر بن كثري القر
)مكتبة ابن  فضائل القرآنه(744البصري)ت

 ه(.1416: 1تيمية، ط
  ،أبو القاسم علي بن احلسن بنابن عساكر 

، حتقيق/ تاريخ دمشقه( 571)تهبة اهلل
دار  عمرو بن غرامة العمري، ) لبنان، بريوت،

-ه1415الفكر للطبع والنشر والتوزيع، 
1995.) 

  أبو زهرة، حممد بن أمحد بن
المعجزة الكبرى ه(، 1394مصطفى)ت

، ريب، )مصر،  القاهرة، دار الفكر العالقرآن
 د.ط ، د.ت(.

 انأبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد بن عثم 
المعجم في نقط ه(، 444بن عمر )ت

، حتقيق/د.عزة حسن، )سوريا، المصحف
 ه(. 1407:  2دمشق، دار الفكر، ط

 مدالباقالين، أبو بكر حممد بن الطيب بن حم 
ه(، 403بن جعفر بن القاسم املالكي)ت

، حتقيق/د.حممد عثمان االنتصار للقرآن
 ان،القضاة،) األردن، عمان، دار الفتح، لبن

-ه 1422: /1ابن حزم، ط بريوت،دار
 م(.2001

  الباقالين، حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر
نكت االنتصار ه(، 403بن القاسم )ت

، حتقيق/حممد زغلول سالم)مصر، لنقل القرآن
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اإلسكندرية، مكتبة منشأة املعارف، 
 د.ط،د.ت(..

  البخاري، حممد بن إمساعيل
الجامع المسند ه(، يف 256اجلعفي)ت
المختصر من أمور رسول اهلل الصحيح 

  ري به" الشصلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه
"، حتقيق:حممد زهري بن صحيح البخاري"

، جاةناصر الناصر.)لبنان، بريوت:دار طوق الن
ه مصورة عن السلطانية بإضافة 1422: 1ط 

 ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي.
  )معجم علوم اجلرمي، إبراهيم حممد)معاصر

: 1)سوريا، دمشق، دار القلم، ط0القرآن
 (.166م( )ص2001-ه1422

  ،)محاضرات محد، غامن بن قدوري)معاصر
 مارع) األرردن، عمان، دار  في علوم القرآن

 م(.2003-ه1423: 1، ط
 ان عثمان بن سعيد بن عثم الداين، أبو عمرو

المقنع في رسم   ه(،444بن عمر)ت
، حتقيق/حممد الصادق مصاحف األمصار

 ) مصر، القاهرة، مكتبة الكليات قمحاوي،
 األزهرية، د.ط، د.ت(.

  ،مدخل إلى تفسير زرزور، عدنان حممد
 لم،، )سوريا، دمشق، دار القالقرآن وعلومه

 -1419: 2لبنان، بريوت، الدار الشامية، ط
 م(.1998

 ه(، 1376الزرقاين، حممد عبد العظيم )ت
، )مصر، مناهل العرفان في علوم القرآن

: د. 3البايب احلليب وشركاه، طمطبعة عيسى 
 ت(.

 ،)السندي، عبد القيوم عبد الغفور)معاصر 
، ) العراق، صفحات في علوم القراءات

 ه(..1415: 1املكتبة اإلمدادية، ط
 ،)السندي، عبد القيوم عبد الغفور)معاصر 

جمع القرآن في عهد عثمان بن مقال" 
 نشور ِبوقع قصة اإلسالم.م -"عفان

 ه(، 1418تويل)تالشعراوي، حممد م
ع ) مصر، القاهرة، مطابالتفسير، الخواطر

 (.1997أخبار اليوم، ط:
  ،مباحث في علوم القرآنالصاحل، صبحي (

: 24لبنان، بريوت، دار العلم للماليني، ط
 م(. 2000يناير 

  ،)ن جمع القرآالعبيد،علي بن سليمان)معاصر
 مللكا )  السعودية، جممعالكريم حفظ ا وكتابة

 لطباعة املصحف الشريف، د.ط، د.ت(.فهد 
  ،)علوم عرت احلليب، نورالدين حممد)معاصر

) سوريا، دمشق،  مطبعة  القرآن الكريم
 -ه   1414: 1مشق، طد –الصباح 
 م(.1993

  الكردي، املكي، حممد طاهر بن عبد
، تاريخ القرآن الكريمه(، 1400القادر)ت

ملتزم الطبع والنشر/ حممد طاهر يغمور، 
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 -ه1365)السعودية، جدة، مطبعة الفتح، 
 م( .1946

  َُْعتَ ز  بنِ  بُن امَّدِ املستغفري،أَبُو الَعبَّاِس َجْعَفُر بُن حم
ُ
 مل

ْستَ ْغِفِر)ت
ُ
ِد بِن امل ، قرآنفضائل ال(،432حُمَمَّ

 نان،)السعودية،  لب حتقيق/أمحد بن فارس السلوم،
 م(.2:2008بريوت، دار ابن حزم، ط


